
Ako prvá akcia v novom roku bol 41. ročník výstupu na Sninský kameň (1006 m.n.m.).
Hmla a ranné mrholenie nenasvedčovalo tomu, že to bude príjemná túra. No už na jej 
začiatku z obce Zemplínske Hámre mrholenie ustálo a s pribúdajúcim výškovým 
rozdielom pribúdala aj snehová prikrývka. Po prestávke v sedle Tri tably sme vystúpili na 
vrchol Sninského kameňa, no hmla nám nedovolila pokochať sa výhľadmi, zato okolitá 
príroda skláňajúca sa pod ťarchou námrazy nám to vynahradila. 20 zúčastnených turistov 
bolo nadmieru spokojných s touto peknou zimnou akciou.

Viete že...? Koncom 18. stor. sa do Sniny prisťahoval podnikateľ Jozef Rholl zo Spiša,
ktorý sa domnieval, že Vihorlatské pohorie je bohaté na zlato a striebro.
Bola však objavená len železná ruda, ktorej ťažbu a spracúvanie v hám-
roch začal v r. 1809 v osade ktorú založil a nazval Jozefova dolina. Neskôr
bola pomenovaná na Rhollovú Hutu. Dnes sú to „Zemplínske Hámre“.
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Dňa 14.2.2016 sa uskutočnil zimný výstup na Krivoštianku, ktorý sa konal v spolupráci s 
RR KST v Michalovciach. 30 turistov zo Strážskeho, Michaloviec a Vinného neodradila ani 
hustá hmla na vrchole. Na záver akcie sme prijali pozvanie na chatu P. Kozára na chutné 
halaslé.

Viete že...? Na západných svahoch Krivoštianky sa nachádza vchod do umelo vyhĺbenej 
štôlne. Ide o prieskumnú štôlňu, ktorú dal v rámci hľadania ložísk železnej rudy vyhĺbiť v 
r. 1841 zemepán Štefan Rholl, majiteľ huty v Zemplínskych Hámroch.
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Dňa 20.2.2016 sa 13 turistov zúčastnilo 13. ročníka zimného výstupu na druhý 
najvyšší vrch Slanských vrchov, Čiernu horu. Organizátorom podujatia bol KST 
Krokus, mesto Hanušovce n/T a Vlastivedné múzeum, kde sa konala registrácia 
účastníkov výstupu a zároveň aj prehliadka múzea. Túra začínala v obci Petrovce 
až ku Chate pod Čiernou horou, odtiaľ stúpakom na Čiernu horu (1073 m.n.m.).
Pri spiatočnej ceste na turistov čakal pri chate teplý čaj a guľáš. Deň pred 
výstupom vytrvalo pršalo, preto chystanie sa prebiehalo s obavami, no 
zbytočnými. Boli sme užasnutí a milo prekvapení pol metrovou vrstvou snehu vo 
vyšších polohách, dokonca sa na nás neskôr usmialo aj slniečko.

Viete že...? Zosuvom obrovského skalného bloku z masívu Čiernej hory vzniklo 
obrovské skalné prepadlisko hlboké 80 m a široké 120 m - kráter Chujava, ktorý 
patrí k jedinečným zaujímavostiam Slanských vrchov. Obyvatelia obce Zlatá 
Baňa ho v dávnej minulosti využívali ako prírodnú chladničku, keďže do leta sa 
tu drží sneh a ľad.
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Asi 100 priaznivcov turistiky sa dňa 13.3.2016 zúčastnilo na otváraní jarnej sezóny - 100 
JKM, ktorá sa uskutočnila na hrade Brekov.
Nechýbali turisti z Michaloviec, Vinného a z blízkeho okolia. Po úvodných slovách a 
privítaní nasledovala opekačka, družná debata medzi známymi a samozrejme, nechýbali 
ani súťaže, z ktorých si výhercovia odniesli vecné ceny.
Hod granátom: 1. Lukáš Boroš, 2. Marek Makara, 3. Marko Straka
Hod šípkami: 1. Marek Makara, 2. Marko Straka, 3. Martin Šuvan
Hod krúžkami: 1. Lukáš Boroš, 2. Marek Makara, 3. Marko Straka
Hod šípkami - ženy: 1. Anna Zabloudilová, 2. Katarína Knapová, 3. Margita Škubová
Hod polenom: Igor Boroš
Preťahovanie lanom: KST Chemko Strážske - KST Brzda Vinne: zvíťazilo KST Strážske. No 
najväčší úspech zožala súťaž v hode valčekom na terč.
Všetkým výhercom srdečne blahoželáme .

Viete že...? Cez Brekovskú bránu (Brekovsku dziru) si razia cestu na juh severné vetry, 
ktorých silu sa v minulosti snažili v Strážskom využiť v 19. stor. postavením 2 veterných 
mlynov, ktoré boli jediné v širokom okolí.
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Na Veľkonočný pondelok sa 13 turistov vybralo na Viniansky hrad. Trasa viedla cez 
krivošťianské vinice na Belovarku, cez Kráľovú studienku, Vojtkov kríž až na Veľkú 
Dubovú, kde odbočili vpravo na Chlm, pokračovali cez obec Porúbka až na Viniansky
hrad. Počasie im prialo a tak túto 17 km trasu s prevýšením 815 m zdolali za 5 hodín.

Viete že...? Hrad nad obcou Vinné sa v stredoveku nazýval Michalovským
hradom („Castrum Nagmyhal - Veľké Michalovce“).
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Príjemné teplé počasie vylákalo na pokračovanie 100 JKM 70 priaznivcov prírody. Akcia sa konala pri Vojtkovom 

kríži na Starianskom vrchu, na hranici katastra obcí Staré a Jasenov. Pri tomto kríži sa obyvatelia týchto obci 
pravidelne stretávajú na sviatok Sedembolestnej Panny Márie. Niektorí naši turisti si zvolili trasu cez Krivoštianku, 
iní zase cez Belovarku a Kráľovú studienku. Ani na tejto akcii nechýbali súťaže a tu sú výhercovia:
Hod šípkami - deti do 10 r. :1. Marko Straka

2. Monika Veľasová
3. Shara Ilišková

Hod granátom - deti nad 10 r. : 1. Katka Demčáková
2. Karolína Kochmová
3. Timea Hirjaková

Hod šípkami - ženy: 1. Darina Straková
2. Gitka Škubová
3. Hanka Surmiaková

V hode polenom si prvenstvo vybojoval Igor Boroš.
Výhercom srdečne blahoželáme!
Veríme, že nikto neľutoval čas strávený v prírode, ktorá nám predostrela svoju krásu v bohato zakvitnutých 
stráňach.
Viete že...? Prvé turistické značenie chodníkov vzniklo v roku 1874 na území vtedajšieho Uhorska a vyznačil ho 
Sitnianský klub k turist. útulni pri bani Godeon v Hodruši v Štiavnických vrchoch.
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Aj na tretej tohoročnej akcii v rámci 100 JKM sprevádzalo účastníkov pekné slnečné 
počasie. Na vrchol Krivoštianky vyšliapalo rôznymi cestami cca 50 priaznivcov prírody 
a turistiky. Stretnutie sa uskutočnilo pri altánku pod vrcholom a hoci fúkal nepríjemný 
južný vietor, dobrú náladu zúčastnených to nepokazilo. Zahrievali sa nad ohníkom pri 
opekaní, pri pesničkách za sprievodu gitary Jožka Vargoviča a pri družných rozhovoroch 
s priateľmi v lone rozkvitnutej jarnej prírody. Zábava vyvrcholila pri meraní síl v našich 
tradičných súťažiach, pričom najväčšiu radosť z výhry mali:
Hod šípkami deti: 1. Patrik Novák, 2. Katka Demčáková, 3. Mirka Makarová
Hod granátom deti: 1. Marek Makara, 2. Katka Demčáková, 3. Paťka Vesterová
Hod šípkami ženy: 1. Iveta Hudáková, 2. Dana Kmecová, 3. Katka Makarová
Pľuvanie hrachom: 1. Robo Sovjak , 2. Igor Boroš, 3. Vlado Poľaško
Hod polenom: Robo Sovjak

Viete, že...? Na severnom úpätí Krivoštianky v katastri obce Jasenov sa nachádza 
Prírodná rezervácia Jasenovská bučina. Bola vyhlásená v r.1993 na rozlohe 21,47 ha na 
ochranu lesných spoločenstiev na karbonátovom stanovišti Humenských vrchov a je 
najnižším známym miestom výskytu vzácneho jelenieho jazyka celolistého na Slovensku.
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Slnečná prvomájová nedeľa privítala pri studničke Belovarka cca 70 účastníkov na poslednej

tohtoročnej vychádzke v rámci akcie 100 JKM. Po srdečnom zvítaní sa a úvodnom slove Táni
Krochmalovej sme si pripomenuli aj my májové tradície a prítomné deti vyzdobili papierovými
stužkami symbolický májový stromček. Potom sme sa pustili do našich tradičných súťažných disciplín.
Kto nesúťažil, tak povzbudzoval alebo sa venoval opekaniu dobrôt pri ohníku a rozhovorom
s priateľmi a známymi. Hlavne deti netrpezlivo čakali na záverečné žrebovanie tomboly a keď sa na
nich usmialo šťastie, dali to najavo neskrývanou radosťou.
Na záver sme odovzdali putovný pohár Pikovho memoriálu víťazovi v hode polenom a zaželali sme si
na potulkách prírodou ešte veľa pekných chvíľ, dobré počasie a hlavne, aby sme vždy šťastne došli do
cieľa našich túr. A ešte výsledky súťaží:
Šípky ženy : 1. Anna Bziňáková, 2. Eva Raškovská, 3. Regina Košudová
Šípky deti : 1. Marko Straka, 2. Paťka Vesterová, 3. Mirka Makarová
Hod granátom deti: 1. Lukáš Boroš, 2. Marek Makara, 3. Katka Demčáková
Hod polenom : Igor Boroš
Pikov memoriál : Igor Boroš

Viete, že?... Koncom 19. a zač. 20. storočia sa na súčasnej Podskalke pri Humennom nachádzali
kúpele Szirtalja, ktoré boli majetkom Andrássyovcov. Kúpeľná budova o.i. mala aj reštauráciu,
verandu, 6 kúpeľných izieb a tanečnú sálu.
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V nedeľu, v skorých ranných hodinách sa 21 turistov stretlo na parkovisku, aby 
spoločne vyrazili na túru v Čergovskom pohorí. Od sedla Besná smerovali ku vrchu Lysá s 
nadmorskou výškou 1068 m, zastavili sa pri kaplnke pri Oltárkameni, ktorý sa spomína 
ako kultové miesto pohanov. Po príjemných lesných chodníkoch a cez horské lúky 
pokračovali do sedla Čergov a chatu Čergov, kde si oddýchli a nabrali síl na pokračovanie 
až ku vrchu Čergov (1049 m.n.m.) a vrchu Veľká Javorina (1098 m.n.m.), ktorý je druhým 
najvyšším vrchom Čergovského pohoria. Odtiaľ prudkým klesaním lesom a po 
nepríjemnej zablatenej zvážnici zišli do doliny Tokárne, aby sa po 1 a pol hodiny cesty 
zase šplhali cez osadu Baranie do nadmorskej výšky 1068 m.

V tento deň bolo horúce slnečné počasie, preto na záver 7 hodinovej túry všetkým 
dobre padlo občerstvenie v horskej chate Šport.

Viete že...? Podľa písomných dokladov sa lokalita pri Oltárkameni spomína ako 
Oltariská, ktoré si vybudoval Rád templárov v lesoch pred r. 1200. Gréckokatolícki veriaci 
z osady Baranie a Ambrušovce sa už od r. 1835 stretávajú pri kríži pri Oltárkameni
na odpustových slávnostiach. Tradícia bohoslužieb bola obnovená v r. 2000.
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V dňoch 2.-5.6.2016 sa 12 turistov vybralo spoznávať krásy Slovenského krasu. Už pri vstupe do Zádielskej 

tiesňavy „Rajskou bránou“ popri divokému potoku Blatnica bolo čo obdivovať. Najkrajší pohľad na celú tiesňavu sa 
nám naskytol z výhliadky Na skale a z Krkavčích skál. Po krátkej prestávke sme pokračovali na hrad Turňa. Naša 
ďalšia trasa viedla zase cez tiesňavu, pri Okrúhlom laze sme odbočili do dediny Háj, ktorá je známa svojimi 
Hájskymi vodopádmi, z ktorých najvyšší Veľký vodopád má výšku 7m. Hájskou dolinou sme pokračovali do 
podhorskej dediny Hačava, nad ktorou sa vypína najvyšší vrch Slovenského krasu - Jelení vrch, s nadm. Výškou 
947m. Na tomto hôľnatom pahorku sa nachádza mohutná veža vysielača televíznych rozhlasových a GSM signálov. 
Po zakvitnutých horských lúkach sme prešli do sedla Bezvody, odtiaľ lesným chodníkom až ku Horárni na konci 
Zádielskej tiesňavy, kde po tejto 31 km trase dobre padlo chladené pivko.
V posledný deň nášho pobytu sme sa presunuli do Krásnohorskej Dlhej Lúky, kde sa nachádza Krásnohorská 
jaskyňa, ktorú sme si v kompletnom jaskyniarskom výstroji prezreli pod dohľadom skúseného jaskyniara. 
Prehliadka jaskyne končila pri „Kvapli rožňavských jaskyniarov“, ktorý sa radí zo svojou výškou 34 m medzi 
najväčšie v miernom klimatickom pásme.
Zažili sme víkend plný spomienok a krásnych zážitkov aj napriek tomu, že v prvý deň túry nás zastihol poriadny 
leják a ten nás poriadne zmáčal.
Viete že...? Mór Jókai, najvýznamnejšia osobnosť maďarskej romantickej prózy v roku 1884 ako poslanec mesta 
Košice strávil niekoľko dní v Zádieli. Navštívil aj obec Turňa, kde pri obhliadke kostola ho kostolník nechtiac zamkol. 
Z dlhej chvíle začal oškrabkávať stenu kostolnej lode. K jeho veľkému prekvapeniu odkryl pod omietkou krásne 
frezky z 15. stor.,ktoré vyjadrovali scény z Kristovho života. Všetky postavy boli oblečené do miestnych dobových 
krojov. Tieto pozoruhodné fresky sa v súčasnosti reštaurujú.
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V dňoch 30.6. – 3.7.2016 sa 13 členov nášho klubu zúčastnilo 49. ročníka celoslovenského vysokohorského zrazu turistov 

v Tatranskej Lomnici. V rámci zrazu sme v sprievode školených inštruktorov mohli absolvovať aj túry mimo značených chodníkov. 
V piatok bola naším prvým cieľom Téryho chata v Malej studenej doline, odkiaľ sme mali pokračovať na Baranie rohy, resp. Priečne 
sedlo. Po krátkom zastavení sa na Zamkovského chate sme k Spišským plesám a ku „Térynke“ došli síce za teplého počasia, ale tu nás 
už vítali končiare ukryté v hustých mrakoch. Kým sme sa občerstvili, trochu sa vyjasnilo, preto sme sa niekoľkí rozhodli pokračovať 
ďalej. Tešili sme sa, že sa počasie umúdrilo a že zažijeme niečo výnimočné. A to sa aj splnilo, hoci nie podľa našich predstáv. Namiesto 
veľkolepých výhľadov z vrcholu sme zažili pravú tatranskú búrku. Za hlasného burácania sme sa otočili ešte pod Baraním sedlom 
(druhá skupinka pod Priečnym sedlom) a ponáhľali sme sa do bezpečia Téryho chaty. Dobehli sme tam za sprievodu krátkeho, ale 
výdatného dažďa. Kým sme sa trochu vysušili, vyšlo opäť slnko a mohli sme sa vydať na cestu dolu. Večer sa uskutočnil ešte seminár 
inštruktorov VHT a premietanie tematických filmov, pri stretnutí s priateľmi a turistami z iných klubov sme si vymenili nové zážitky 
a skúsenosti. Na druhý deň sme sa rozdelili. Jedna skupinka šla na Štrbské pleso, kde absolvovali výstup na Predné Solisko a túru 
k Jamskému plesu. Druhá skupina sa ponáhľala cez Tatranské Matliare na Zelené pleso a odtiaľ sme plánovali výstup na Jastrabiu vežu 
alebo Jahňací štít. Hoci sme od hotela ráno odchádzali za jasného počasia, kým sme došli na Chatu pri Zelenom plese, opäť sa 
zatiahlo a po skúsenostiach z predchádzajúceho dňa sme sa rozhodli výstup neriskovať. Miesto toho sme šli k Veľkému Bielemu plesu 
a cez Chatu Plesnivec do Tatranskej Kotliny. Naša predtucha nás nesklamala a na polceste ku chate nás dobehol dážď, tentoraz bez
bleskov, ale zato vytrvalý. Opäť premočení, ale šťastní, že sme v poriadku, sme si uvedomili silu prírody a nevyspytateľnosť 
tatranského počasia (na Štrbskom plese nespadla celý deň ani kvapka). V nedeľu sme sa zobudili do daždivého rána. Odchádzali sme
domov s nádejou, že najbližšie, keď sa sem vrátime, tak bude počasie voči nám prajnejšie. Aj keď Tatry majú svoje čaro v každom 
počasí.
Viete, že... Prvý turistický chodník do Malej studenej doliny vybudovali už v roku 1875. Téryho chata (2015 m n.m.) bola postavená 
v roku 1899 Uhorským karpatským spolkom na podnet Edmunda Téryho – banskoštiavnického lekára, priekopníka turistiky 
a horolezectva. Je najvyššie položenou celoročne otvorenou chatou v Tatrách.
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Viac ako 30 nadšencov nočnej turistiky sa stretlo vo večerných hodinách pod 
prístreškom na Krivoštianke. Akcia sa konala na počesť založenia KST Chemko Strážske, 
ktorý vznikol rozpadom Červenej Hviezdy dňa 20.7.1962. Hneď na úvod nám pripadla 
milá povinnosť , zablahoželať a odovzdať Jankovi Demčákovi "Ďakovný list" pri 
príležitosti jeho 50. výročia narodenia.
Pri chutnom guľáši, ktorý nám pripravil jubilant a výbornej nálade sme sa pri 
ohníku zabávali a rozprávali do ranných hodín (tí, ktorí nemali zo sebou stany a spacáky).
Aj takéto nočné akcie majú svoje čaro a každým rokom pribúda viac nadšencov.

P.S. Janko, ŽIVIO !

Viete že...? V máji v r. 1976 sa uskutočnil I. ročník výstupu na Krivoštianku, 
ktorého sa zúčastnilo 726 nadšencov. V r. 1977 pri ll. ročníku výstupu bol počet 
účastníkov 450, v r. 1978 - 786 a v r. 1979 počet narástol až na 825.
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V skorých ranných hodinách 28 našich turistov vyrážalo na 4. dňovú akciu v Nízkych Tatrách. Už cestou polovica 

turistov vystúpila v sedle Besník, aby zdolala vrch Borovniak (1268m.n.m.), ktorý sa nachádza na rozhraní 
Slovenského raja a Nízkych Tatier. Druhá polovica pokračovala do Čierneho Balogu, kde sa previezli Čiernohorskou 
lesnou železnicou v súprave historických vozňov. Na druhý deň sme sa presunuli z Heľpy, kde sme boli ubytovaní, 
do Šumiaca. Odtiaľ bola východisková túra na najvyšší vrch Kráľovohoľských Tatier, opradený mnohými povesťami 
a ospevovaný básnikmi - Kráľovú hoľu (1946 m.n.m.). Vyrážali sme za pekného počasia, no televízny a rozhlasový 
vysielač, ktorý sa na tejto dominantnej holi vyníma už zďaleka sa pred nami stále ukrýval v hmle. Po vyše 3-
hodinovom neustálom výstupe po dĺžke 5,1 km s prevýšením až 1006 m, nás na vrchole nečakala len hmla ako z 
hororu, ale aj silný vietor. Našťastie v priestoroch meteorologickej stanice je otvorené malé núdzové útočisko pre 
turistov, kam sme sa na chvíľu ukryli a neodpustili si zaspievať azda najpopulárnejšiu ľudovú pieseň „Na Kráľovej 
holi...". Nádherné kruhové výhľady na všetky kopce a vrchy nám neboli dopriate, dokonca aj vysielač sa nám 
vynoril z hmly len na krátky okamih pri spiatočnom zostupe. V nasledujúce ráno sme sa pridali ku KST Heľpa, ktorý 
organizoval 41. ročník výstupu na Veľký bok (1727 m.n.m.). Aj táto hoľa sa nachádza v centrálnej časti 
Kráľovohoľských Tatier. Vyrážali sme zo sedla Priehyba cez Kolesárovú, Oravcovú, Zadnú hoľu, do sedla pod 
Veľkým bokom. Po 4-hodinovej strastiplnej trase v hmle, ktorá nás sprevádzala celou cestou, sme sa dostali na 
vrchol, no výhľady, ktoré nám mali vyrážať dych a kvôli ktorým sa táto hoľa radí medzi najkrajšie sa nám strácali v 
hustej hmle a akoby to nestačilo, spustil sa silný lejak, ktorý nás sprevádzal celou cestou nadol. Škoda, lebo na 
výhľady z Kráľovej hole a Veľkého boku sme sa všetci tešili. No aj napriek rozmaru počasia boli to pekné túry, 
prezreli sme si aj obec Heľpu, ktorá na nás urobila veľký dojem svojou krásou a čistotou, zážitok niektorých bol 
umocnený aj stretnutím sa zo žienkami z obce, ktoré vo svojich nádherných sviatočných krojoch kráčali v nedeľu 
do kostola.
Viete že...? Na Slovensku máme až 40 kopcov, ktoré majú v názve slovo hoľa (kopec vysoký, oblý, výrazný a holý). 

27 z nich dosahuje nadmorskú výšku viac ako 1000 m. Určite najznámejšia je legendárna Kráľova hoľa.
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Dňa 21.8.2016 sa 16 turistov vybralo do jedného z našich najmenších pohorí Bachureň, 
na jeho najvyšší vrch s rovnomenným názvom, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 
1081 m. Na túru sme vyrážali z obce Lipovce cez Lačnovský kaňon až do usadlosti Lačnov 
(783 m.n.m.), ktorá je vďaka množstvu starých drevených domov vyhlásená za 
pamiatkovú zónu. Pri kaplnke nad obcou sme pokračovali na vrch Bachureň, pri 
spiatočnej ceste sme zišli do sedla Pod Magurou, vystúpili na druhý vrch pohoria 
Bachureň na Maguru (1064 m.n.m.) a pokračovali na tretí vrch Búče (925 m.n.m.). Po 
krátkom odpočinku pri vrcholovom kríži a vrcholovej stanici lyžiarskeho strediska Búče -
Renčišov sme schádzali po horských lúkach späť do obce Lipovce, ktorá je známa 
minerálnym prameňom „Salvator". Škoda, že sme nevyšli aj na štvrtý vrch Bachurne -
Mindžová.
Viete že...? Obec Lačnov má iba 36 domov, v ktorých žije iba 8 stálych obyvateľov. 

Raritou je cintorín, na ktorom sa na krížoch striedajú iba dve priezviská. V obci Lipovce 
existovali kúpele, ktoré fungovali 200 rokov až do konca 19. stor. Mali názov "Cifrovaná" 
podľa farebne pomaľovaných kúpeľných domov, ktoré boli zdobené ornamentmi –
„ciframi“.
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SNS Sobrance a KST Návraty Michalovce každoročne 1. septembra v Deň Ústavy,
organizujú hviezdicový výstup na Vihorlat (1076 m.n.m.). Z nášho klubu sa akcie 
zúčastnili štyria turisti, ktorí si trasu na vrchol zvolili zo smeru Remetské Hámre - od 
Morského oka.

Viete že...? Najstaršie pomenovanie jazera Morské oko sa dochovalo z r. 1784 v podobe
"Blatné jazero". Pomenovanie "Morské oko" sa prvýkrát uvádza až na
mapách z obdobia františkánskeho mapovania z r. 1826.
V r. 1933 bol prijatý oficiálny názov „Veľké Vihorlatské jazero“, ktorý platí
dodnes.
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V dňoch od 15. do 18. 9. 2016 sa 17 turistov vybralo do Lúčok, odkiaľ sa plánovali túry 
do okolia. V deň príchodu sme vystúpili na Liptovský hrad a pri spiatočnej okružnej
ceste sme sa okúpali v umelo vytvorenom jazierku Medokýš s vyvierajúcou minerálnou 
vodou v obci Kalameny. V nasledujúci deň sme mali v pláne zdolať najvyšší vrch 
Chočského pohoria - Veľký Choč (1611 m.n.m.). Trasa z Valaskej Dubovej, z obce,kde v r. 
1713 zlapali v hostinci Juraja Jánošíka, nám trvala 2,5 hodiny. Strmým chodníkom sme 
prechádzali popri skale Jánošíkov stôl, popri Tesných skalách až na Strednú Poľanu, odtiaľ 
až na skalnatý vrchol Veľkého Choča. Naspäť sme sa vracali cez sedlo Vráca, cez 
Žimerovské lúky až do Lúčok, tam sme obdivovali Lučanský vodopád vysoký 13 m, 
ktorého liečivá voda nezamŕza ani v zime. Pri návrate domov sme vystúpili z obce Veľký 
Šariš na Šarišský hrad, ktorý nás milo prekvapil a ohúril svojou veľkou rozlohou. Aj 
napriek tomu, že výhľady z Liptov. hradu a Veľkého Choča pre opar neboli také, aké by 
sme si priali, bola to veľmi vydarená akcia, videli sme ďalšie krásne miesta našej krajiny.
Viete že...? Veľký Choč, ktorý sa označuje za najkrajší výhľadový bod Slovenska, bol s

oravskou krajinou zobrazený na rubovej strane desaťkorunovej bankovky,
ktorá bola v obehu v r. 1986 až 1993.
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Po týždni neustáleho lejáku sme s obavami vstávali do rána, keď sme mali vyrážať na 
túru na Ivanov vrch (813 m.n.m.). Nastalo hmlisté ráno, no s ustupujúcou hmlou sa 
ukázalo slniečko, ktoré nás už sprevádzalo celou cestou. Trasa začínala v obci Hlinné, kam 
sme sa dopravili vlakom, pokračovali sme Hlinianskou jelšinou až na Ivanov vrch, ktorý 
nás prekvapil nádhernými skalnými útesmi, no už aj snehovou pokrývkou. Po krátkom 
odpočinku sme pokračovali do sedla Pod Praporcom, ďalej ku chate Javorová, pri ktorej 
sme naďabili na početnú skupinu turistov z Rudľova, ktorí boli osadiť kríž na vrchol 
Praporca. Pohostili nás guľášom, koláčmi, čajom a našlo sa niečo aj na zahriatie. Aj tu sa 
potvrdilo, že turisti sú jedna veľká rodina. Po turist. chodníku sme zišli ku Slanému 
potoku nad obcou Rudľov, odtiaľ sme pokračovali na autobus. zastávku v Soli. Dobrý 
pocit s pekných miest a príjemného dňa nám, 8 turistom, nepokazilo ani občasné 
blúdenie a hľadanie značiek, keďže trasa bola dosť slabo označená.
Viete že...? Zamutovské hory poskytli útočisko rebelom po cholerovom povstaní v

r. 1831. Žiaľ, bolo potlačené a dolapených rebelov Vranovská stolica
odsúdila na smrť obesením. A tak na zamutovskej hore Havranova a
Železná a na iných miestach v stolici skončilo na šibenici 39 mužov,
z toho 12 zo Zamutova a Rudľova, ostatní boli z blízkeho okolia.
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Dňa 6.11.2016 sme sa rozhodli uskutočniť túru cez Pozdišovský chrbát, ktorá bola pôvodne 
naplánovaná na 22.10.2016, ale pre nepriazeň počasia sa neuskutočnila. Nočný dážď našich turistov 
aj tento krát odradil a tak sme sa na autobusovej stanici v Strážskom stretli len traja optimisti 
a s nádejou na konečne pekný deň sme nasadli na autobus do Pustého Čemerného, kde sa naša 
cesta začínala. Za stáleho mrholenia a miestami cez poriadne zablatený terén, potom lesom plným 
bedlí sme kráčali smerom na Dielnicu. Tu sme sa napojili na modro značený turistický chodník 
spájajúci Tovarniansku Polianku s Pozdišovcami. Pokračovali sme príjemným lesným chodníkom 
smerom na Vlčiu horu a Stavík. Časť našej cesty viedla súbežne s náučným chodníkom „Po 
Hrušovských mohylách“, ktorý sprístupnila obec Nižný Hrušov a upriamuje pozornosť verejnosti na 
skupinu mohýl z neskorej doby kamennej. Nad obcou Lesné sme pravdepodobne zišli zo správnej 
cesty a pokračovali sme už bez turistického značenia, miestami cez ťažko prechodné húštiny 
a zarastené sady smerom na obec Suché. Sem sme paradoxne dorazili celí mokrí od vytrvalého 
dažďa a s dotrhanými pršiplášťami, ktoré neprežili dnešný pobyt v prírode a skončili v odpadkovom 
koši. A keďže sme mali práve autobus do Strážskeho, rozhodli sme sa túru ukončiť predčasne 
a zvyšný úsek do Pozdišoviec (resp. celú trasu opäť) absolvovať za lepšieho počasia. Hoci aj tá 
dnešná túra mala svoje „čaro“ a na dobrej nálade nám neubrala.
Viete, že... Pozdišovský chrbát je južný výbežok Ondavskej vrchoviny, ktorý sa tiahne od Kladzian po 
Bánovce nad Ondavou. Zo západnej strany ho obmýva rieka Ondava, do ktorej medzi obcami 
Moravany a Parchovany ústi rieka Topľa. Ondava po sútoku s Latoricou pri obci Zemplín tvorí rieku 
Bodrog.
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Už skoro tradične, v deň štátneho sviatku sme sa zišli v Pustom Čemernom na 7. ročník 
prechádzky Kolovou horou. Oproti predchádzajúcim rokom, sme išli po trochu zmenenej 
trase. Aj keď v menšom počte, ako po minulé roky, sme vyrazili z Mini baru cez obec 
smerom na Strážske ku križovatke do lesa (križovatka p. Čekan). Pri vstupe do lesa sme sa 
vybrali smerom na studničku po žltej značke, smerom hore na modrú značku (asfaltová 
cesta) a odbočili sme smerom na Nižný Hrušov. Cestou sme sa pristavili pri mohyle, kde 
bol krátky výklad z histórie mohýl, ktorý predniesol PaedDr. Emil Dančišin. Pokračovali 
sme ďalej po modrej značke cez Vĺčiu horu, až na križovatku smerom na Chatu Anička. 
Pri chate Anička bola prestávka, kde pre záujemcov o opekačku bolo pripravené ohnisko 
a účastníkom bol rozdaný suvenír - ceruzka. Niektorí pokračovali ku Ferenciho krížu. 
Cesta späť viedla od chaty Anička po modrej značke, s odbočkou na Kúriu, cez ktorú sme 
prešli až k Rozhliadni nad obcou Puste Čemerné. A späť do Mini baru, kde bol nachystaný 
guľáš a sladkosť pre deti.
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Zima už klope na dvere prírody a nám sa prichodí rozlúčiť s letnou turistickou sezónou. 
Samozrejme, ako ináč, ak nie výstupom na náš vrch- Krivoštianku. Za nie 
najpriaznivejšieho počasia sa tam zišlo asi 30 turistov. Postretávali sme sa tu zo 
známymi, s michalovskými turistami, zaspomínali, poopekali pri ohníku a pri spiatočnej 
ceste sme sa zastavili pri Laborci na chatke u Pepa Kozára, ktorý pre všetkých pripravil 
svoju špecialitu.

Za jeho srdečné pozvanie ďakujeme.
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Tradíciou nášho klubu je aj „Silvestrovský výstup na hrad Brekov“. Podujatie sa konalo 
v spolupráci KST Chemko Strážske, Združením na záchranu Brekovského hradu, Obecným 
úradom Brekov, Úniou nevidiacich a slabozrakých a MAS Duša. Počasie bolo nádherne 
slnečné. Na veľkú radosť detí, ale aj dospelých boli krásne zasnežené kopce - ideálne na 
sánkovačku, bobovačku a iné zimné radovánky. Súčasťou výstupu bolo aj otvorenie 
vinnej pivnice spojené s predajom suvenírov a novoročného punču. Pod hradným 
prístreškom sme sa zohriali, poopekali a popriali si navzájom krásny a šťastný Nový rok.
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